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MOUNTAIN وCLARKSTON

م ا ع ل ا ع  ا م ت ج ال ل ى  ل و أل ا ة  ل و ج ل ا

2   ، ر ب م ف و 2ن 0 1 7  6 : 3 م0

ة س ر د Fم R E E D O M ة  ط س و ت م ل ا



جدول األعمال

ما سبب تعديل الدوائر؟

عملية تعديل الدوائر

معايير تعديل الدوائر

مالحظات وآراء المجموعة الصغيرة 

للجولة األولى



ما سبب تعديل الدوائر؟

االبتدائية المعاد بناؤها Rockbridgeمدرسة▪

2018تفتح أبوابها في يناير ▪

مقعد دراسي900أكثر من ▪

مئات المقاعد المتاحة▪



 Rockbridgeافتتاح مدرسة▪
االبتدائية مع وجود سعة متاحة

6مدارس من إجمالي 5تكدس ▪
Clarkstonمدارس في تجمع

االستفادة غير المثلى لمدرسة▪
Stone Mountain المتوسطة

ما سبب تعديل الدوائر؟



جدول األعمال

ما سبب تعديل الدوائر؟
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عملية تعديل الدوائر

إجراءات االجتماع المجتمعي▪

الجميع يشارك بالتساوي▪

تبدأ االجتماعات بعرض جماعي كبير▪

نالتقسيم إلى اجتماعات فرعية بعدد محدود من المشاركي▪

مجموعات صغيرة تحت إشراف عاملين مدربين▪

مساواة في اإلجراءات▪

نقاش مركز حول المعايير▪



عملية تعديل الدوائر

األولىالجولةالتعري

ف والمالحظات

2017)نوفمبر،  (2

Freedom اإلعدادية

الجولة الثانية

الخيارات البديلة

2017)نوفمبر،  (30

Clarkston الثانوية

الجولة الثالثة

نخطة بتوصية العاملي
2017)يناير،  (11

 Rockbridgeمدرسة
االبتدائية

اجتماع مجلس اإلدارة

توصية المشرف العام

2018)فبراير،  (5

اإلنترنتستشتمل الجوالت األولى والثانية والثالثة على اجتماعات عامة وتعليقات عبر
www.dekalbschoolsga.org/redistricting



عملية تعديل الدوائر

-المتوسطة  Freedomمدرسة-الجولة األولى ▪ 2017نوفمبر، 2
رةجمع مساهمات المجتمع في إطار المعايير المعتمدة من قبل مجلس اإلدا :الهدف▪

-الثانوية  Clarkstonمدرسة-الجولة الثانية ▪ 2017نوفمبر، 30
جمع مساهمات المجتمع حول خيارات تعديل الدوائر المقدمة بناًء على :الهدف▪

المعايير المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة

-االبتدائية  Rockbridgeمدرسة-الجولة الثالثة ▪ 2018يناير، 11
جمع مساهمات المجتمع حول الخطة الموصى بها من قبل العاملين بناءً  :الهدف▪

على المعايير المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة



عملية تعديل الدوائر

2018سوف تسري كافة الخيارات المقدمة في أغسطس ▪

ادي يحق للطالب المنتقلين إلى الصف الخامس والثامن والح▪

وفير عشر والثاني عشر االستمرار في مدارسهم السابقة دون ت

وسائل مواصالت
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ما سبب تعديل الدوائر؟

عملية تعديل الدوائر

معايير تعديل الدوائر

مالحظات وآراء المجموعة الصغيرة 

للجولة األولى



معايير تعديل الدوائر

يحدد تغيير مناطق الحضور  :إعالن سياسة مجلس اإلدارة▪

المدرسي المعايير األساسية والثانوية

المعايير األساسية، بناًء على اللوجستيات▪

القرب الجغرافي▪

السعة التدريسية▪

االلتحاق المتوقع▪

أنه قد ال يتم دوًما إلحاق الطالب بالمدارس األقرب إليهم، حيث :ملحوظة
.يجب أخذ المعايير األخرى في االعتبار



معايير تعديل الدوائر

ر من خيار المعايير الثانوية، عندما تشير المعايير األساسية ألكث▪

إجرائي

أنماط السالمة والمرور▪

تعديل الدوائر السابق▪

، اختيار ESOLأي، )الموازنة بين البرامج الخاصة▪

(المدرسة، وما شابه

ضبط الربط بين المدارس▪

تماسك األحياء▪

عمليات تتسم بالكفاءة واالقتصادية▪



جدول األعمال
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مالحظات وآراء المجموعة الصغيرة للجولة األولى
الهدف

جمع المساهمات حول المعايير المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة

سلسلة من ثالث أسئلة للنقاش



ك فيما يخص عوامل مثل العوائق الجغرافية الطبيعية واتحادات مال1.

المنازل، ما األحياء التي ينبغي أن تظل موحدة ولماذا؟

ب من ما مشكالت المرور التي تفكر بها والتي قد تؤثر على نقل الطال2.

حيث السالمة والتوقيت من وإلى المدارس؟

ك قد هل توجد أي اتجاهات للتطوير السكني أو إعادة التطوير في منطقت3.

تؤثر على االلتحاق بالمدرسة في المستقبل؟

بان؟هل توجد أي برامج خاصة بمدرستك نحتاج إلى أن نضعها في الحس4.

مالحظات وآراء المجموعة الصغيرة للجولة األولى
األسئلة



مالحظات وآراء المجموعة الصغيرة للجولة األولى
قواعد أساسية

المشرفون هم مشاركون يتحلون بالموضوعية▪

يمكنهم دراسة المساهمة ذات الصلة بالمعايير فقط▪

مساهمات تلتزم الدائرة التعليمية بمقاطعة ديكالب باستقبال ودراسة كافة ال▪
المالئمة

ستية في يجب على العاملين الموازنة بين وجهات النظر المتعددة والقيود اللوج▪
تطوير الخطط، ومن ثم ال يمكن تلبية جميع المساهمات

الرجاء احترام آراء بعضكم البعض▪

الرجاء كتابة األسئلة على بطاقات مالحظة▪

سيتم الرد على األسئلة عبر موقع الويب▪
www.dekalbschoolsga.org/redistricting

http://www.dekalb.k12.ga.us/redistricting
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